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E-MAIL NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN

1. Persbericht
Vandaag is het volgende persbericht gepubliceerd
“De Belangenvereniging Weltevreden houdt op 24 oktober 2013 haar
jaarlijkse vergadering in de Oostbroekzaal van het H.F. Witte
Centrum, aanvang 20.00 uur.
Naast de afwikkeling van de reguliere agenda wordt vooral aandacht
besteed aan het item duurzaamheid. Dit in het verlengde van de
presentie over zonnepanelen vorig jaar. Nu ligt de focus op isolatie en
andere besparende maatregelen. Een aantal huizen in de wijk is
grondig onderzocht door gecertificeerd EPA labeldeskundige Joost
Wentink, die als ambassadeur verbonden is aan de Lokale Duurzame
Energiecoöperatie BENG!. Het onderzoeksresultaat wordt aan de
leden gepresenteerd, waarbij mogelijke besparingen per maatregel in
euro’s zijn uitgerekend. Ook komt bouwkundig adviseur Henk Sikma
namens Beng! uitleggen welke kwaliteitseisen je mag stellen en
welke keurmerken op bonafide leveranciers van toepassing zijn.
Leden is gevraagd de gegevens van hun jaarlijkse gas- en
elektriciteitsverbruik naar de presentatie mee te nemen.
De Belangenvereniging, die volgend jaar alweer 40 jaar bestaat
is nog steeds volop actief voor haar leden. Dat dit gewaardeerd
wordt blijkt alleen al uit het feit dat 95% van de wijkbewoners nog
steeds lid zijn en blijven. Vanzelfsprekend zal dit jubileum niet
ongemerkt voorbij gaan en is er een feestcommissie samengesteld
om dit in de loop van 2014 op gepaste wijze te vieren.”
Meer informatie: www.belangenverenigingweltevreden.nl

2. Agenda Algemene Ledenvergadering 2013
De agenda vindt u op onze website.

3. Prijsontwikkeling Weltevreden
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De eerste woningen uit 1973 werden verkocht voor ƒ100.000. In
2010 was dit al meer dan €300.000, afhankelijk van het type, de
aangebrachte verbeteringen en de staat van onderhoud. Inmiddels
zijn de transactiegegevens van de woningen in Weltevreden tot en
met 2012 bekend en gepubliceerd op onze website. Zie de
pagina prijsontwikkeling.

4. Forum
Wilt u een kwestie in onze wijk aan de orde stellen, of gewoon de
mening van uw wijkgenoten peilen over een actuele ontwikkeling?
Misschien heeft u een belangrijke tip voor anderen of bent u op zoek
naar iemand in de buurt die u met iets ingewikkelds kan helpen.

www.belangenverenigingweltevreden.nl

Graag nodigen wij u uit om kosteloos gebruik te maken van ons
forum, een uitstekende en kleinschalige gelegenheid om te
communiceren met uw directe omgeving. Ook bereikbaar via de
home page van de website www.belangenverenigingweltevreden.nl,
klik rechtsboven op Uw Mening en kies vervolgens in de rechterkolom
voor de link het forum of het gastenboek.

